
 
 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Metsandus- ja maaehitusinstituut 

 

 

 

Karl Pärnsalu 

 

 

VÕIMALUSED HAKKPUIDU TOOTMISEKS 

ERAMETSADES 
 

OPPORTUNITIES TO PRODUCE WOODCHIPS FROM 

PRIVATE FORESTS 
 

 

 

Bakalaureusetöö 

Loodusvarade kasutamise ja kaitse õppekava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhendaja: professor Peeter Muiste, PhD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartu 2016



2 

 

 

Eesti Maaülikool 
 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Bakalaureusetöö lühikokkuvõte 

Autor: Karl Pärnsalu Õppekava: Loodusvarade kasutamine ja 

kaitse 

Pealkiri: Võimalused hakkpuidu tootmiseks erametsades 

Lehekülgi:30 Jooniseid:15  Tabeleid: 1 Lisasid: 1 

Osakond: 

Uurimisvaldkond: 

Juhendaja(d): 

Kaitsmiskoht ja aasta: 

Metsatööstus 

Metsatööstus 

Professor Peeter Muiste 

Tartu, 2016 

Planeedi jätkusuutlikuks säilimiseks oleks vaja energiatööstuses kasutatavad fossiilsed 

kütused asendada loodussõbralike taastuvenergiaallikatega. Üheks selliseks allikaks on 

hakkpuit, mille tootmisesse on võimalik kaasata erametsaomanikud. Antud 

bakalaureusetöö eesmärgiks on leida lahendusi, motiveerimaks erametsaomanike huvi 

hakkpuidu tootmise suurendamiseks.  

 

Eesmärgi täitmiseks koostati erametsaomanikele küsimustik seoses valgustusraie ja 

hakkpuidu tootmisega  

 

Küsitlusest selgus, et vastavate toetuste olemasolul oli enamus erametsaomanikest valmis 

valgustusraiet teostama. Kõige rohkem peeti vajalikuks hakkpuidu toormaterjali 

langetamise toetamist, seejärel hakketoetust ning majanduslikku abi materjali langiserva 

koondamiseks. 

 

Kasutades põhjanaabrite praktikat hakkpuidu tootmisel ja selle teostamise motiveerimisel, 

selgus, et riigi piisava huvi korral (kasutades soojus- ja elektrienergia tootmisel kõige 

agressiivsemat stsenaariumit), ei rahuldaks hetkel metsast saadava biomassi maht selle 

stsenaariumi vajadusi. Seega olekski biomassi mahtude suurendamise üheks efektiivseks 

võimaluseks valgustusraiest hakkpuidu tootmine. 

Märksõnad: valgustusraie, hakkpuit, toetused, erametsaomanikud  
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To ensure sustainability of planet Earth there must be a change in energy sector. One 

possible way is to use more eco-friendly renewable energy sources instead of fossil fuels. 

Woodchips could be one possible eco-friendly way to involve private forest owners into 

the energy sector. Aim of this bachelor thesis is to find solutions for motivate the private 

forest owners interest in increasing the production of wood chips. 

 

A questionnaire was made for analyzing private forest owner interest in pre-commercial 

logging and woodchip production. 

 

The survey revealed that, the majority of private forest owners willing to carry out pre-

commercial thinning in case of subsidy. Most respondents pointed out, that it’s needed to 

subsidize the felling, in addition to felling, some said chipping and forwarding subsidy 

was needed. 

 

Based on the practice of Finland wood chipping and subsidies, turned out country 

sufficient interest in the case (using heat and electricity generation is the most aggressive 

scenario), do not meet the moment forest biomass volume, this scenario needs. Thus 

increasing volumes of biomass, pre-commercial thinning could be one effective way to 

satisfy the need of biomass. 
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1. SISSEJUHATUS 
 

Eesti on üks metsarohkeimaid riike Euroopas, mille pindalast katab ligi 50% mets. Sellest 

omakorda pool on riigi omandis ning ülejäänut haldavad erametsaomanikud.  

 

Puit on taastuv loodusvara, mille kasutamise tagajärjel ei eraldu atmosfääri lisa 

süsinikdioksiidi. See oli ka üks esimesi energiaallikaid alates inimühiskonna arengu algusest 

ning tänapäeva tehnoloogiatega suudame seda veelgi tõhusamalt kasutada. Seega puidu õige 

kasutamise korral võime toota keskkonda säästvat energiat, mis võiks olla eesmärgiks 

kõikidele riikidele planeedi heaolu nimel. Näiteks on Kyoto protokollis kehtestatud 

süsinikdioksiidi heitkogused, mille vähendamise üheks võimaluseks on suurenda 

taastuvenergia allikate osakaalu energia toomises. 

 

Üheks selliseks viisiks on kasutada soojuse ja elektri saamiseks hakkpuitu, mille tootmiseks 

kasutatakse enamasti raiejäätmeid. Hakkpuit ehk puiduhake on puitjäätmete peenestamisel 

saadav biokütus (Aasmäe 2009). Kuigi tegu on loodushoidva energia tootmisega, siis ei 

motiveeri praegused hinnad ja kehtivad metsamajandamise seadused metsaomanikke  

hakkpuidu tootmisega tegelema.  

 

Arvestades Eesti majanduse erinevate arengu suundadega, ei ole Eestis praeguste biomassi 

tootmiste mahtude juures piisavalt ressursse, et rahuldada kogu energia toomiseks vajalik 

biomassi kogus. Otsides väljapääsu sellele metsandusest, oleks üheks võimalikuks viisiks 

koguda biomassi valgustusraielt, kuid praeguses olukorras ei teostata seda piisavalt. Lisaks 

ei koguta valgustusraiel biomassi,  kuna erametsaomanikele pole see majanduslikult 

efektiivne.  

 

Seega on antud bakalaureusetöö eesmärk  leida lahendusi, mis motiveeriks 

erametsaomanikke suurendama hakkpuidu tootmist, võttes eeskujuks põhjanaabrite 

praktikat. Töös keskendutakse hakkpuidu tootmisele, kasutades valgustusraie likviidset 

puitu. 
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Autor tänab mõistva ja abistava suhtumise eest juhendajat Peeter Muistet. Lisaks soovitakse 

tänada SA Erametsakeskuse haldusüksuse juhti Tiina Mitti küsitluse edastamises 

metsaühistutele ja küsitluses osalenud Eesti erametsaomanikke, tänu kelle vastustele sai 

antud bakalaureusetöö teostatud. 
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2. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni andmetel katab ligikaudu 1/3 maismaast mets. 

Ligi 50% Eesti territooriumist on kaetud metsaga, millest riigimets moodustab 922 826 ha 

ehk 41%, eramets 1 065 993ha ehk 47% (Aastaraamat Mets 2014). 

 

 

2.1. Hakkpuidu olemus ja tehnoloogia  
 

Hakkpuidu valdkonna arendamiseks andis tõuke 1970-ndate aastate naftakriis, mis sundis 

importkütustest sõltuvaid tööstusriike üle vaatama oma taastuvate kütuste varud ja välja 

arendama tehnoloogiaid selliste kütuste tootmiseks. Seni kasutamata taastuva kütusena võeti 

kasutusele raiejäätmed, seda eriti Rootsis ja Soomes.  

 

Hakkpuidu kvaliteet sõltub viiest parameetrist: puidu niiskussisaldusest, puuliigist, puu enda 

kvaliteedist, hakkeosakeste suurusest ja hakkes leiduvatest võõrkehadest (kivid, pinnas, 

plastik jne). Kõik need parameetrid mõjutavad hakke kütteväärtust, tihedust ja tuha osakaalu. 

Peamine hakkpuidu kvaliteedi määraja on selle niiskustase, millest sõltub hakke kütteväärtus 

kui ka ladustamistingimused. Toore hakkpuidu niiskussisaldus on üle 50% ning seda ei 

ladustata pika perioodi vältel ja seda haket ei saa kasutada väikestes ja keskmistes kateldes. 

Kuid sellist hakkpuitu saab kasutada suuremates koostootmisjaamades, kus on see 

majanduslikult tulusam (Wood fuels… 2015).  

 

Pikaajalise teadus- ja arendustegevuse tulemusel on nüüdseks hästi välja arendatud 

hakkpuidu tootmise tehnoloogiad nii tüvepuidust ja kui ka raiejäätmetest. Tehnoloogia 

üldistatud skeem on esitatud joonisel (vt Joonis 1.) (Vares  et al. 2005). 
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Joonis 1. Tüvestehakke tehnoloogia (Vares  et al. 2005). 

 

Noore metsa valgustusraiel tekib suures koguses puitmaterjali, mis tööstuslikku kasutust ei 

leia, küll on aga kasutatav kütusena. Ka küpseva metsa harvendusraiel võib saadav likviidse 

puidu kogus olla nii väike, et otstarbekam on kogu raiutav materjal kasutada hakkpuidu 

tootmiseks. Sellistest laasimata peentüvedest toodetud hakkpuitu nimetatakse 

tüvestehakkeks ehk kogupuuhakkeks (ibid). 

 

Valgustusraiet talumetsades tehakse tavaliselt käsitsi, kas võsasae või mootorsaega. 

Suurtootmises kasutatakse selle töö mehhaniseerimiseks ja tööviljakuse tõstmiseks  

harvesterile paigaldatavat akumuleerivat lõikepead,  mis koondab peentüved kimpudesse. 

Lõikeseadmeks on giljotiini põhimõttel töötav lõiketera. Harvendusraieks saab kasutada ka 

koormatraktorit, mille manipulatsiooni haarats on asendatud lõikepeaga (ibid). 

 

Latilia (2008) andmetel on kõige efektiivsem kasutada kahe masina süsteemi- harvesteriga 

lõikamine ja forvarderiga väljavedu. Suuremate koguste puhul on harvarderi (haaratsid 

asendatud lõikepeaga) kasutamine majanduslikult sama kulukas kui manuaalse lõikuse ja 

forvarderiga väljaveol (Latilia 2008).   

 

Kogutud materjali võib hakkida toorelt või ladustada kuhjadesse ja hakkida hiljem. Puidu 

säilitamine suurtes kuhjades kindlustab kütuse väiksema niiskusesisalduse ja sellega ka 



9 

kõrgema kütteväärtuse (Vares  et al. 2005).Hakkpuidu tootmisel tuleb jälgida, et puit saaks 

kuivada vähemalt 3 kuud kuivas, tuulises ja päikselises asukohas. Sellistes tingimustes peaks 

puidu niiskussisaldus olema langenud alla 30%. Hakkimata jäänud kuiv puit tuleks 

ilmastikuolude kaitseks katta (Wood fuels… 2015). Lisaks eelnimetatud puidule võib 

hakkeks kasutada ka toorest puitu. Samas tuleb toore hakkpuidu puhul arvestada, et see on 

ideaalseks kasvupinnaks erinevatele mikroorganismidele ning seega tuleks selline hakkpuit 

võimalikult kiiresti käitlusesse suunata (Johansson et al. 2006). Kõige optimaalsem on 

hakkpuidu kasutamisel lähtuda „first in – first out“ reeglit, kus varem koostootmisjaama 

jõudnud hakkpuit kasutatakse esimesena (Wood fuels… 2015). 

 

 

2.2. Hakkpuidu kogumise mõju metsa ökosüsteemile 
 

Igasugune inimtegevus looduskeskkonnas jätab oma jälje. Et tagada metsa jätkusuutlik 

püsimine, ei tohi metsaomanik tegutseda ainult kasu saamise eesmärgi nimel, vaid tagama 

metsa ökoloogilise tasakaalu. 

 

Hakkpuidu tootmise kaks peamist mõju loodusele on toitainete ja orgaanilise materjali 

metsast eemaldamine. Toitainete peamisteks allikateks on puude fotosünteesivad osad 

(lehed, okkad) ja koor, kuid need moodustavad biomassist suhteliselt väikse osa (Wood for 

Energy… 2005). Kuna mineraalainete jagunemine puidu eri osade vahel on erinev, saab 

tehnoloogia valikuga mõjutada mineraalainete kadu. Põhinedes Taanis läbiviidud uuringule, 

mille käigus selgitati mineraalainete kadu 70-aastase rotatsiooniperioodi jooksul erinevate 

tehnoloogiate korral (Tabel 1.), saab teha järeldusi, et kui raiejäätmed enne hakkimist 

kuivatada ja anda sellega võimalus okaste ja lehte pudenemiseks, väheneb mineraalainete 

kadu oluliselt (Muiste ja Padari 2006). 

 

Tabel 1.  Mineraalainete kadu 70-aastase rotatsiooniperioodi jooksul erinevate tehnoloogiate korral 

(Wood for Energy… 2005)  

 N P K Mg Ca 

Mineraalainete kadu, kg/ha 

Tüvepuit 170 54 205 23 234 

Hakkimine eelneva kuivatusega 214 58 213 26 259 

Toore puidu hakkimine 252 61 230 30 294 

Mineraalainete kao suurenemine, % 

Hakkimine eelneva kuivatusega 26 7 4 13 11 

Toore puidu hakkimine 48 13 12 30 26 
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Näiteks J. Heikkilä et al. (2007) andmetel suureneb hariliku männi (Pinus sylvestris) 

kultuuris teostatud esimesel harvendusraiel 40% okste ja varise metsa jätmise tulemusena 

aastane juurdekasv vaid 0,03 m3/ha kohta. Sellest võib järeldada, et raiejäätmete mitte 

kogumine ei suurenda oluliselt toitainete sisaldust mullas, kuna juurdekasv on sedavõrd 

minimaalne. Kuna hariliku kuuse (Picea abies) ja männi okstest ja okastest vabaneb 

taimedele kättesaadav lämmastik alles peale 10 aasta möödumist, siis raiejäätmete mõju 

biomassile väljendub tunduvalt hiljem (Helmisaari  et al. 2011). Lehtpuude puhul toimub 

lämmastiku vabanemine kiiremini ning see tagab biomassi suurenemise lühema aja jooksul 

(Dighton et al. 2012). 

 

Üheks huumuse tekke allikaks peale alustaimestiku on puuvaris. Kasutades hakkimiseks 

kogupuu meetodit, pole täheldatud 25 aasta jooksul huumuse olulist vähenemist, kuid 

pikemas perspektiivis seda praeguste uuringute tulemusena väita ei ole võimalik (Wood for 

Energy… 2005). 

 

Puit on taastuv loodusvara. Puidu põletamisel vabastatakse CO2 läbi põlemisprotsessi. Kui 

jätta puit metsa, eralduks CO2 keskkonda läbi lagunemise ja inimene ei võidaks sellest 

midagi. Arvutuslikult võrdub 1 tihumeeter puitu 2,5 hakkpuidu puiste kuupmeetriga (Wood 

fuels… 2015). Kuigi hakkpuit on taastuv loodusvara, on hakkpuidu energia sisaldus väiksem  

kui seda näiteks kivisöel (27,69 MJ/kg) (ibid), kuid hakkpuidu kütteväärtus on 20% 

niiskussisalduse juures (joonis 2.) võrdeline kukersiidi omaga (15,07 MJ/kg) 

(Kukersiit…2006). 
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Joonis 2. Hakkpuidu kütteväärtus sõltuvalt hakkpuidu niiskusest  (Puitkütus 2010) 

 

 

2.3. Hakkpuidu majanduslik väärtus 
 

Kyoto protokoll sätestab kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise, mille eesmärkide 

saavutamiseks kasutatakse kolme paindlikku mehhanismi: ühisrakendus, puhta arengu 

mehhanism ja heitkogustega kauplemine. Ühisrakendus ja puhta arengu mehhanism on 

projektipõhised ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist käsitletakse üksikute 

projektide tasandil. Heitkogusetega kauplemine sõltub, kui palju on kasvuhoonegaaside 

heitkogused allapoole Kyoto protokollis sätestatud sihtarvu väärtuse 

(Keskonnaministeerium). Eesti, olles Euroopa Liidus, pidi vähendama 2008-2012 aastal  

kasvuhoonegaaside emissioone 8%.  

 

Lisaks Kyoto protokollile on Euroopa Ülemkogu sätestanud täiendavad kasvuhoonegaaside 

koguste vähendamise nõuded. Selle alusel tahetakse 2020.aastaks vähendada 

kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 20% võrreldes 1990.aasta tasemega, suurendada 

taastuvate energiaallikate osakaalu kogu energiatootmises 20%-ni ning tõsta energiatõhusust 

20% võrra (Energiapoliitika üldpõhimõtted 2016).  

 

2009. aastaks oli Eestis taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises ületanud 20% piiri 

(23%) ning 2013. aasta seisuga on see näitaja 25,6 % (Eurostat 2016). Sooja tootmises 
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kasutati 43% taastuvenergiaallikaid. Elektrisektoris oli taastuvenergia osakaal 13,2% ning 

transpordisektoris 0,2% (Taastuvenergia aastaraamat 2015). 

 

Põhinedes riigi poolt paika pandud pikaajalistele elektri- ja soojatootmise stsenaariumidele, 

saame teada erinevate kütuse prognoositava vajaduse kuni aastani 2050. Elektri tootmise 

stsenaariumid on jaotatud viieks ja soojatootmine kolmeks. Elektri tootmise stsenaariumid 

on jaotatud vastavalt kütuse allikate mahu muutmistele. Näiteks liberaalse stsenaariumi 

(baasstsenaariumi) korral jätkatakse praeguse energia kasutamise süsteemiga, kuid 

taastuvenergia stsenaariumi ++ puhul kasutatakse Eestis oluliselt rohkem 

taastuvenergiaallikaid (Eesti pikaajalised … 2014). Soojatootmise puhul keskendutakse 

tootmise vahemaale tarbijast (Vali 2014). Arvestades eelpool mainitud stsenaariume, leiti 

vajalikud biomassi mahud aastaks 2030. Jätkates praeguse energia tootmise strateegiaga, 

oleks 2030. aastaks vaja toota biomassist 48708 TJ energiat. Kuid agressiivsemate 

stsenaariumite puhul (suurim võimalik biomassi tarbimise kogus), oleks see kogus 64512 TJ 

(ENMAK 2016). Muiste ja Padari (2014) arvutuste kohaselt on hetkel metsast saadava 

biomassi energia hulk 44387 TJ aastas. Kui lisada sellele elektriliinidelt ja saetööstustest 

kogutud ning metsa kasumiküpsus, siis suureneks see number 51693 TJ-ni. Seega kui 

kasutada edaspidi agressiivsemaid energia tootmise stsenaariume, jääks ikkagi biomassist 

puudu ning üks võimalik lahendus sellele puudujäägile oleks näiteks valgustusraielt 

hakkpuidu kogumine. 

 

Agenda 2020 Eestile seatud eesmärgid täideti juba 2013.aastaks. Seega ei ole Eesti Vabariigil 

kohustust suurendada taastuvenergia osakaalu kogu energia hulgast. Samas tuleks jätkata 

taastuvenergia kasutuselevõttu ning suurendada taastuvenergia osakaalu veelgi. Selle 

suurendamiseks on tarvis eelkõige tekitada suuremat taastuvenergia allikate kasutamist. 

Seega tuleb rohkem pöörata tähelepanu katlamajade üleviimisele puitküttele.  Lisaks tuleb 

tähelepanu pöörata puitkütuste varumise tasuvusele – metsaressursi omanik varub puitu vaid 

siis, kui see on tasustatav (Puitkütuste ja puitkütuseks… 2013). 

 

Eesti Maaülikooli poolt 2014. aastal koostatud arvutuste kohaselt sõltub hakkpuidu omahind 

oluliselt rinnasdiameetrist, suurenedes diameetri vähenedes. Arvutustes pole kajastatud 

amortisatsioonikulusid ning kokkuveol on arvestatud kokkuveokaugusega 300 m. Kui 

arvestada, et vahelaos oleva hakkpuidu eest makstakse 4,7 €/puiste m3 (Parv 2016), siis 

peenemate puude langetamine ja kogumine ei tasu erametsaomanikule ära (Muiste ja Padari 
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2014). Praeguseks ajaks on nafta hind langenud ligi kolm korda võrreldes 2014. aastaga 

(OPEC 2016), seega on langenud ka hakkpuidu omahind (joonis 3, 2016. aasta hakkpuidu 

omahinna arvutustes on muudetud vaid nafta hinna suurust). 

 

 

Joonis 3. 2014. ja 2016. aastate hakkpuidu vahelao omahinna võrdlus (Autori koostatud põhinedes 

Muiste ja Padari 2014 andmetel) 
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3. MATERJAL JA METOODIKA 
 

Uurimaks Eesti erametsaomanike huvi hakkepuidu tootmise vastu, kasutati andmestiku 

hankimiseks küsitlust (lisa 1). Küsitluse laialisaatmisel kasutati  Eesti Erametsakeskuse ja 

metsaühistute abi. Küsimused sisestati veebipõhisesse kontoritarkvarapaketti Google Docs, 

kus kasutati veebipõhiste küsimustike koostamiseks mõeldud ühte Google Docs-i osa 

Google Form (Katt 2011). See muutis küsimustiku laiali saatmise lihtsaks ja vastamise 

mugavaks. Andmete talletamiseks ja töötlemiseks kasutati tabelarvutustarkvara programmi 

Microsoft Excel 2013 (Microsoft 2016).  

 

Küsitlus periood kestis 1. märtsist kuni 31.märtsini 2016. aastal. Sellel perioodil täideti 

küsimustik 90 erametsomaniku poolt. Koguvalimist ei eemaldatud ühtegi 

erametsaomanikku üksiku vastuse puudumise tõttu. 

 

Küsimustiku koostamisel põhineti 2013. aastal koostatud Metsa Aastaraamatu 

erametsaomanike jaotamise põhilistel näitajatel, millest valiti välja kolm põhilist alust 

küsimustiku koostamiseks: erametsaomandi suurus, erametsaomaniku alalise elukoha 

asustustüüp ja erametsaomaniku elukoha kaugus metsaomandist . 
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4. TULEMUS JA JÄRELDUSED 
 

Läbiviidud uuringus osales 90 erametsaomanikku. Suurima osa (30%) moodustas 20-50 

hektari suuruse metsaomandiga vastanut. Nendele järgnesid 5-10, 10-20 ja 50-100 ha 

suuruse metsa omanikku. Valimis ei esinenud ühtegi alla 0,5 ha ja 1-2 ha suuruse 

metsaomandiga küsitlusest osavõtjat ning oli vaid üks vastaja, kelle metsaomand oli suurem 

kui 500 ha (joonis 4.) 

 

 

Joonis 4. Küsitluses osalenute metsaomandi suuruste jaotus. 

 

Küsitluses osalenute omandisuuruse jaotus ei vasta Eesti erametsaomanike arvu 

jagunemisele metsaomandi suuruse järgi, kuid ühtib erametsaomanike metsamaa pindala 

jagunemisega (joonis 5.). Seda sellepärast, et antud küsitlus viidi läbi metsaühistutesse 

kuuluvate erametsaomanike hulgas, kuid väikse metsaomandi pindalaga erametsaomanikud 

sageli nendesse ei kuulu (Eesti erametsaomandi… 2015). Lisaks erametsaomanikud, kes 

omavad suurema pindalaga metsaomandit, mõjutavad olulisemalt metsandussüsteemi.  
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Joonis 5. Füüsilisest isikust erametsaomanike metsamaa pindala jagunemine metsaomandi suuruse 

järgi omaniku tüübiti 2015. aastal (Eesti erametsaomandi… 2015) 

 

Küsimusele, kas olete eelnevate raiete jooksul hakkpuitu kogunud, vastas 43% jaatavalt. 

Positiivse vastuse hulgast kavatseb ka edaspidi hakkpuidu kogumisega jätkata 77% ning 

edaspidi ei plaani raietööde käigus hakkpuidu tootmiseks raiejäätmeid koguda 23% 

vastanutest, kuna nende arvates ei too see majanduslikku tulu. Lisaks toodi välja, et 

uuendusraie puhul kasutatakse raiejäätmeid pigem teistel otstarvetel, näiteks 

koondamisteedel ning oma tarbeks ehk küttepuuks. Ka eelnevalt hakkpuitu mitte kogunud 

vastanute seas ilmnes asjaolu, et hilisemate raietööde käigus pole raiejäätmete kogumine 

hakkeks majanduslikult tulus. Samas plaanib 33% eelnevalt raiejäätmeid mitte kogunud 

metsaomanikest tulevikus seda teha, seega võiksid vastanuist just nemad olla potentsiaalsed 

hakkpuidu tootjad. 

 

Kuna bakalaureusetöö keskendub hakkpuidu tootmisele valgustusraie likviidsest puidust, 

uuriti erametsaomanike suhtumist valgustusraiesse. Selle tulemusena selgus, et viimase 5 

aasta jooksul on valgustusraiet teinud 43,3% vastanuist (joonis 6).  
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Joonis 6. Viimase 5 aasta jooksul teostatud raie tüübid 

 

Võrreldes valgustusraie teostamise intensiivsust metsaomandi pindalaga selgus, et suurema 

kui 10 ha suuruse metsa puhul teostatakse sagedamini valgustusraiet (joonis 7). Joonisel 

kasutatud andmetest eemaldati 0,5-1 ha ja rohkem kui 500 ha suurused metsaomandid, kuna 

neid esines valimis vaid ühel korral. Tulemus, et erametsaomanikud, kelle metsa pindala jäi 

vahemikku 100-500 ha, on kõik teostanud valgustusraiet, tulenes sellest, et valimis esines 

neid vaid 3. Jooniselt 5 on näha, et 10-20 ha ja 20-50 ha suuruse metsaomandiga 

erametsaomanike halduses on üle poole kogu erametsast. Seega võib hetkel lugeda 

valgustusraie teostamise intensiivsuse rahuldavaks, kuid seda oleks võimalik suurendada 

toetuste abil. 

 

Joonis 7. Viimase 5 aasta jooksul teostatud valgustusraie sõltuvalt metsaomandi suurusest 
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Olenevalt metsaomandi paiknemise kaugusest erametsaomaniku elukohast, ei olenenud 

oluliselt valgustusraie teostamine (joonis 8). Küll aga tehti valgustusraiet mõnevõrra rohkem 

olukorras, kus metsaomand paiknes lähema kui 50 km (45 %).  

 

 

Joonis 8. Valgustusraie teostamine sõltuvalt metsaomandi kaugusest 

 

Erametsaomaniku elukoha asustustüübi järgi  jaotati valgustusraie teostamine neljaks: 

linnas, maal, alevis ja välismaal, kuid joonisel 9 kasutatud valimist eemaldati 

erametsaomanik, kelle elukohaks oli märgitud välismaa, kuna see ei olnud piisav 

iseloomustamaks kõiki sellise alalise elukohaga erametsaomanikke. Nendest tulemustest on 

näha, et enam teostasid valgustusraiet need erametsaomanikud, kelle elukohaks oli märgitud 

maa või alev. Selline situatsioon võib olla tingitud asjaolust, et neid ümbritseva keskkonna 

moodustavad metsamaastikud, mille jätkusuutlikkuse säilimisse soovivad nad rohkem 

panustada. Tulluse sõnul näitab reaalsus, et ligi kolmandik erametsadest on majandamisest 

väljas, sest paljudel linnas elavatel, stabiilset sissetulekut saavatel metsaomanikel puudub 

huvi oma metsi majandada ja seal puitu varuda (Viiron 2015). 
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Joonis 9. Valgustusraie teostamine sõltuvalt metsaomaniku elukohast. 

 

Valgustusraiet mitte teostanud metsaomanikest 68% ei pidanud seda majanduslikult 

tasuvaks, 18% ei pidanud seda lihtsalt vajalikuks (joonis 10.). Lisaks põhjendati 

valgustusraiest loobumist ulukikahjustuste minimaliseerimiseks. Kuna valgustusraiega 

parandatakse peapuuliigi valgusolusid ja toitetingimusi, siis soodustab see elujõulise, tasuva 

ja esteetilise puistu arengut (Metsa seadus § 28. lg 7). Sellest lähtudes on enamikel juhtudel 

soovitav teostada valgustusraiet.  

 

Joonis 10. Valgustusraie mitte teostamise põhjused  
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Erametsaomanikelt küsides, milliseid raiesid kavatsevad nad teostada järgmise 10 aasta 

jooksul, oli 44% vastanutest üheks variandiks valgustusraie (joonis 11.). 56 % vastanuist ei 

planeerinud valgustusraiet järgmise 10 aasta jooksul teha. Kui võtta arvesse metsaomandi 

suurust ja liigitades metsaomandid väiksemaks kui 5 ha ja suuremad  kui 5 ha, näitas see 

seda, et 50% erametsaomanikest, kelle metsaomand on suurem kui 5 ha, kavatsevad teostada 

valgustusraiet järgmise 10 aasta jooksul ja ainult 10% väikemetsaomanikest planeerivad 

teostada valgustusraiet (joonis 12.). See on tingitud sellest, et suurema metsa omanikel on 

metsas eri vanusega eraldisi rohkem  kui seda on väikemetsaomanike metsas. 

 

Joonis 11. Erametsaomanikud, kes planeerivad järgmise 10 aasta jooksul teostada valgustusraiet  
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Joonis 12. Erametsaomanikud, kes on planeerivad valgustusraie järgmise 10 aasta jooksul 

 

Nagu eelpool mainitud, pole hetkel erametsaomanikele hakkpuidu tootmine valgustusraielt 

tasuv (vt joonis 3.), seega tuleks rakendada riigipoolseid toetusi. Näiteks on Soomes 

rakendatud hakkpuidu tootmise soodustamiseks erinevaid toetussüsteeme, mida 

reguleeritakse läbi Jätkusuutliku Metsakasvatuse seaduse (edaspidi Kemera). Toetussüsteem 

on jagatud neljaks osaks (Petty ja Kärhä 2011):  

 valgustusraiel tehtud langetamine; 

 langetatud puude koondamine ja kokkuvedu; 

 kättesaadud materjali hakkimine; 

 teostuse ohutus ja järelevalve (Anon, 2008). 

Analüüsides erametsanduse edendamise teostamist Eestis üldiselt, on leitud, et kuna 

erametsanduse tulusus pikaaegsete investeeringute tegemiseks on madal, siis toetused 

soodustavad mitmekülgse ja jätkusuutlikku metsanduse edendamist ning tugevdavad 

metsamajanduse konkurentsivõime säilimist ( Puitkütuste ja puitkütuseks… 2013). Kuna 

küsitluses osalenute seas on viimase 5 aasta jooksul 66,7%  teostanud uuendusraiet (joonis 

6), siis vajaksid need alad lähima 10-15 aasta jooksul valgustusraiet, mis tooks toetuste 

rakendamisel metsaomanikule kohest tulu. Kuid hetkel toetatakse Eestis vaid kuni kolme 

aasta vanuse metsakultuuride ja kuni kolme aasta vanuste metsakasvukohatüübile sobivate 

looduslikult uuenenud metsapuutaimede hooldamist, mille käigus eemaldatakse uuenduse 

kasvu segavad rohttaimed, puud ja põõsad (Erametsanduse toetuse andmise… 2014). Kuid 
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edasine erametsaomanikele majanduslikku tulu toov tegevus metsaomandiga võib 

väljenduda alles 30-40 aasta möödudes, mil teostatakse näiteks harvendusraie.  

 

Seega, et motiveerida erametsaomanikke valgustusraiet teostama, on vaja leida sobivad 

viisid nende toetamiseks. 66% küsimustikule vastanute arvates oleks vaja toetada 

valgustusraie läbiviimist (vaid puude langetamine). Lisaks pidas 23% oluliseks materjali 

koondamise toetust langi serva ning 41% vastanutest oleks motiveeritud teostama 

valgustusraiet, kui neile võimaldataks  materjali hakketoetus. Jagades metsaomandid pindala 

suuruse järgi väiksemateks ja suuremateks kui 5 ha, selgus, et väiksemate omanditega 

erametsaomanikud  (90 %) arvasid, et enim oleks vaja toetada langetamist (joonis 13.). Ka 

suurema kui 5 ha metsaomandi puhul arvasid metsaomanikud (60%) , et valgustusraie 

teostamise soodustamist tagaks just langetamise toetus. Koondamise ja hakkimise toetamise 

erinevus metsaomandi pindala suhtes oluliselt ei erinenud, kuid oli oluliseks soosivaks 

teguriks valgustusraie tegemiseks. Seega on olemas erametsaomanikke, kes piisava toetuse 

korral teostaks valgustusraiet. 

 

 

Joonis 13. Valgustusraie teostamine 

Kemera toetus põhines just nendel tegevustel. Ettekirjutuses on välja toodud kindlad 

kriteeriumid, mis tuleb toetuse taotlemisel täita: 

 Suurema kui 4 cm kännu diameetriga puid peab eemaldama üle 1000 tk/ha. 

 Järele jäänud puude rinnasdiameeter peab olema vähem kui 16 cm. 
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 Alles jäänud peapuuliigi kõrgus ei tohi ületada harilikul männil ja kuusel 14 meetrit 

ja lehtpuu puistus 15 m. 

 Pärast raie tegemist peab puistu tihedus olema 700-1400 puud/ha vastavalt puuliigile. 

Tiheda puistu korral võib alles jäänud puude tihedus olla maksimaalselt 2000 

puud/ha, et vältida alles jäänud puude vigastamist (Petty ja Kärhä 2011). 

Need ettekirjutised võiks viia kooskõlla Eesti metsaseadusega. Näiteks keskendudes 

hakkpuidu tootmisele valgustusraiest, ei saa me neid ettekirjutusi kasutada, sest Eesti 

metsaseaduse kohaselt tehakse valgustusraie kuni 8-sentimeetrilises keskmise 

rinnasdiameetriga puistus.  Üle 8-sentimeetriliste rinnasdiameetriga puistu puhul on tegu 

juba harvendusraiega (Metsaseadus 2006, § 28 lg 4). Lisaks sellele peab kohandama natuke 

ka puistu minimaalset tihedust peale valgustusraiet Eesti oludele vastavaks. 

 

Kemera toetuses on sätestatud, et hakkpuit peab tulema valgustusraielt/harvendusraielt, 

lisaks peab raiutud puidu kogus ületama 20 m3 ja puitu peab kasutama energia tootmiseks. 

Toetuse määrad olid jaotatud kolmeks vastavalt metsaomandi paiknemisest (Anon, 2008). 

Toetuse suurus olenes mitmest parameetrist, kuid keskmine toetus 3,0 hektari suurusel alal, 

kus eemaldati 50 m3/ha kohta oli  6,68 €/puiste m3 kohta ja 8,3 €/MWh kohta, eeldades et 1 

m3 puitu on 2 MWh energiat (Petty ja Kärhä 2011). Kui kasutada sarnaseid toetusmäärasid 

Eestis, saaks toetust kasutav erametsaomanik 7,68 €/puiste m3 kohta. Arvutustes on 

kasutatud eespool leitud omahinda 3,47 €/puiste m3 ja vahelao hinda 4,7 €/puiste m3  

(Hepner et al. 2016). Kuna saadud summa oleks Eesti puhul väga suur, siis tuleks seda 

kohandada vastavalt Eesti oludele. 

 

Soovides leida hakkpuidu tootmise intensiivistamiseks erinevaid toetuste võimalusi, 

küsitleti vastanutelt ka nende eelnevalt taotletud toetuse informatsiooni. Sellest selgus, et 

77% vastanutest on eelnevalt metsandusalast toetust taotlenud (jooni 14). Sellest võib 

järeldada, et suurem osa vastanud erametsaomanikest on aktiivsed metsaomanikud, kes 

oleksid ka tulevikus potentsiaalsed toetuste taotlejad. Kuid kindlasti oleksid ka negatiivselt 

vastanud erametsaomanike seas neid, kes sobiva toetuse korral seda taotleksid. 
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Joonis 14. Kehtivat metsandusalast toetust taotlenud erametsaomanike jagunemine 

 

Uute toetuste kasutamine võimaldaks luua uusi töökohti maapiirkondadesse. Küsimustiku 

vastustest selgus, et erametsaomanikud kasutavad tihti raietöödeks sisse ostetud teenust 

(joonis 15). Muiste ja Padari (2014) arvutuste kohaselt looks valgustusraiest hakkpuidu 

tootmine ligikaudu 150 töökohta, arvestades et hakkpuidu aastane tootmismaht on 400 000 

m3. 

 

Joonis 15. Erametsaomanike raieteostuse viisid. 
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5. KOKKUVÕTE 
 

Eesti on üks metsarohkeimaid riike Euroopas, mille pindalast ligi poole katab mets. Sellest 

pool on eraomand, mille säilimist ja jätkusuutlikkust haldavad erametsaomanikud, kelle 

metsas teostatavad raied sõltuvad suuresti selle majanduslikust tulususest. Kuid toetuste 

puudumise korral ei too eraomandis olev mets majanduslikult olulist tulu. Seega oli antud 

bakalaureusetöö eesmärkideks leida lahendusi, motiveerimaks erametsaomanikke 

hakkpuidu tootmise suurendamiseks, keskendutakse hakkpuidu tootmiseks valgustusraie 

likviidse puidu kasutamise propageerimisele. 

 

Vastuste leidmiseks küsitleti Eesti erametsaomanikke. Küsitluse vastustest selgus, et kuigi 

peaaegu pooled metsaomanikest on eelnevalt valgustusraiet teostanud, siis tulevikus plaanis 

seda teha 44% erametsaomanikest. Peamisteks valgustusraiest loobumise põhjusteks toodi 

välja majandusliku tulu ja vajaduse puudumine ning uluki kahjustuste minimeerimise 

võimalus.  

 

Vastavate toetuste olemasolul, oli enamus erametsaomanikest valmis valgustusraiet 

teostama. Kõige rohkem peeti vajalikuks hakkpuidu toormaterjali langetamise toetamist, 

seejärel hakketoetust ning majanduslikku abi materjali langiserva koondamiseks. 

 

Kasutades põhjanaabrite praktikat hakkpuidu tootmisel ja selle teostamise motiveerimisel, 

selgus, et riigi piisava huvi korral (kasutades soojus- ja elektrienergia tootmisel kõige 

agressiivsemat stsenaariumit), ei rahuldaks hetkel metsast saadava biomassi maht selle 

stsenaariumi vajadusi. Seega olekski biomassi mahtude suurendamise üheks efektiivseks 

võimaluseks valgustusraiest hakkpuidu tootmine. 
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OPPORTUNITIES TO PRODUCE WOODCHIPS FROM 

PRIVATE FORESTS 

Summary 

 

Estonia is one of the European countries which is densely covered by forest.  Almost half of 

the forest land in Estonia is owned by the private sector.   Managing these forests in a 

sustainable and eco-friendly manner depends on the financial benefits private forest owners 

obtain.  Currently pre-commercial thinning isn’t profitable and therefore, lots of forest 

owners do not do it.   The aim of this bachelor thesis is to identify solutions that will 

encourage private forest owners to increase the production of wood chips from pre-

commercial thinning. 

 

For analyzing the problem a questionnaire was sent to 90 Estonian private forest owners and, 

the results showed that half have done pre-commercial thinning before.  But in the next 10 

years 44% of private forest owners are planning to carry out pre-commercial thinning and it 

was stated that the main reason why so many private forest owners haven’t carried out 

commercial thinning was due to the lack of   profitability and they also pointed out that once 

the forest area has been thinned, there is a risk of damage to the natural habitat from foraging 

larger wildlife. 

 

The survey revealed that, the majority of private forest owners were willing to carry out pre-

commercial thinning if it was commercially viable. Most of those that took part in the 

questionnaire pointed out that thinning is needed to enhance revenue generated by general 

harvesting of logs. Some said chipping and a forwarding subsidy was needed. 

 

If the Estonian Government adopted the same best practice as the Finnish Government, i.e., 

paid subsidies with regard to commercial thinning for products used to generate heat and 

electricity (most aggressive scenario), we could not meet current demand for forest biomass 

volumes. Even If the Estonian Government paid subsidies for biomass produced from pre-

commercial thinning, this would still leave a shortfall in the required volume of biomass. 
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Lisa 1 Küsitlus 
 

Küsitlus 2016. 

Tere! 

Olen Eesti Maaülikooli taastuvenergia ressursside eriala kolmanda aasta tudeng ja minu 

bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada, kuidas oleks võimalik suurendada 

erametsades hakkpuidu tootmist. Teie poolt saadetud infot ei avalikustata ja kasutatakse 

lõputöös vaid üldistatud kujul. Tänan Teid abi eest lõputöö koostamisel. 

1.Kui suur on Teie erametsaomandi suurus ? 

 1.kuni 0,5 ha 

 2.0,5-1 ha 

 3.1-2 ha 

 4.2-5 ha 

 5.5-10 ha 

 6.10-20 ha 

 7.20-50 ha 

 8.50-100 ha 

 9. 100-500 ha 

 10. rohkem, kui 500 ha 

2. Asustustüübi järgi Teie alaline elukoht: 

 1.Maal 

 2.Linnas 

 3.Alevis 

 4.Välismaal 

3. Kui kaugel asub Teie elukoht metsaomandist? 

 1.Kuni 50 km 

 2.50-100 km 

 3.Üle 100 km 

6. Kas Teie puistu enamuspuuliigiks on ... 

 1. Mänd 

 2. Kuusk  

 3. Kask 
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 4. Teised, muu 

7. Milliseid raiesid olete teostanud viimase 5 aasta jooksul? 

 1.Uuendusraie (lageraie) 

 2. Valgustusraie 

 3. Harvendusraie 

 4. Muu raie 

8. Teostatud raiete pind (%) kogu metsaomandist: 

 1. kuni 20% 

 2. 30 % 

 3. 40% 

 4. 50 % 

 5. 60 % 

 6.70% 

 7.80% 

 8.90% 

 9.100% 

9. Kas olete eelnevate raiete jooksul hakkpuitu kogunud ? 

 1. Jah 

 2. Ei 

10. Kas Te olete planeerinud raiesid järgmise 10 aasta jooksul?  

 1. Jah 

 2. Ei 

11. Kui olete planeerinud, siis milliseid raiesid? 

 1. Uuendusraie ( lageraie, turberaie, valikraie) 

 2. Valgustusraie 

 3. Harvendusraie 

 4. Muu raie 

12. Kas teostate raiet: 

 1. Ise 

 2. Tellimustööna 

 3. Kasvava metsa müügina 

13. Kas plaanite raietööde käigus koguda raiejäätmeid hakkpuidu tootmiseks?  
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 1. Jah 

2. Ei  

14. Kui vastasite eelmisele küsimusele eitavalt, siis miks ? 

 1. Pole majanduslikult tulus 

 2. Raiejäätmed on vajalikud koondamisteedeks 

15. Kas peate otstarbekaks eraldi küttepuidu (3m palgid halupuidu tootmiseks) raiet hall-

lepikutes? 

 1. Jah 

 2. Ei 

16. Mis põhjusel olete jätnud valgustusraie tegemata? 

 1. Pole majanduslikult tasuv 

 2. Ei pea vajalikuks  

 3. Muu põhjus ............... 

17. Kuidas oleks riik võimeline Teid motiveerima valgustusraiete tegemist? 

1. Toestus valgustusraie läbiviimiseks 3. aastases või vanemas noorendikus, 

langetamise toetus 

 2. Toetus materjali koondamiseks langi serva 

 3. Toetus kogutud materjali hakkimises (hakketoetus) 

 4. Muu .................. 

18. Kas küttepuidu hind on piisav, et oleks majandlikult tasuv küttepuitu raiuda? 

 1. Jah 

 2. Ei 

19. Kui “ei“, siis kui palju peaks tõusma küttepuidu hind, et tekiks huvi küttepuidu 

ülestöötamiseks? 

 1. 10% 

 2. 20% 

 3. 30% 

20. Kas olete taotlenud mõnda praegu kehtivat metsandus alast toetust? 

 1.Jah 

 2.Ei 

21. Kui vastasite eelnevale küsimusele jaatavalt, siis missuguseid toetusi olete taotlenud ? 

 1. Metsa uuendamise toetus 
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 2.Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus  

 3.Metsamaaparandustööde toetus 

 4.Metsa inventeerimise ja metsamajandamisekava koostamise toetus 

 5.Muu toetus...... 

 

Tänan vastamast. 
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